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PATVIRTINTA 

Kauno Juozo Urbšio katalikiškos pagrindinės 

mokyklos direktoriaus 

2020 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V-13. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLITOLOGIJOS ŽINIŲ KONKURSAS „POLITIKA APLINK MUS“ 
 

  

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Konkurso nuostatos parengtos vadovaujantis „Dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių 

nuostatais“, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. vasario 26 d. 

įsakymu Nr. ISAK-426. 

2. Šios nuostatos apibrėžia renginio tikslus ir uždavinius, organizatorius ir partnerius, organizavimo 

tvarką.  

 

 

II. KONKURSO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

3. Konkurso tikslas ir uždaviniai: 

3.1.  Konkurso tikslas: 

3.1.1. Skatinti moksleivių saviraišką, kūrybiškumą, bendravimą, domėjimąsi politologija;  

3.2. Konkurso uždaviniai: 

3.2.1. Formuoti švietimo, mokslo institucijų bei miesto administracijos bendradarbiavimo dialogą 

tobulinant politologines žinias ir dalykines kompetencijas; 

3.2.2. Skatinti išplėsti politologijos mokymo(si) modelius ir aplinkas;  

3.2.3. Dalintis praktine ugdymo patirtimi politologijos žinių kontekste. 

 

 

III. KONKURSO DALYVIAI 

 

4. Kauno miesto ir rajono bendrojo ugdymo įstaigų 12 klasės (IV gimnazijos) mokiniai. Komandą sudaro 4 

asmenys. 

5. Iš vienos mokyklos gali dalyvauti daugiau nei viena komanda.  

 

 

IV. KONKURSO TURINYS 

 
6. Politologiniai klausimai mokinių komandai. 

7. Vertinamas teisingai atsakytų atsakymų skaičius. 

8. Surinkus vienodą taškų skaičių komandoms skiriama papildoma užduotis. 
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V. KONKURSO  ORGANIZAVIMAS 

 

9. Konkursą organizuoja: 

9.1.  Kauno Juozo Urbšio katalikiška pagrindinė mokykla; 

9.2.  Vytauto Didžiojo universiteto Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas; 

9.3.  Kauno pedagogų kvalifikacijos centras; 

9.4.  Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius. 

10. Konkurso laikas ir vieta: konkursas vyks 2020 m. vasario mėn. 20 d. (ketvirtadienį) Vytauto Didžiojo 

universitete (V. Putvinskio g. 23, Kaunas). Dalyvių registracija – 13.00 val. Konkurso pradžia - 13.30 val. 
 

 

VI. DALYVIŲ REGISTRACIJA 

 

11. Išankstinė registracija į konkursą vykdoma pildant paraišką el. būdu: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepjj9ctgozEjXxFUCBJ5Qz3cLksQy9VjuPJ8IeR0iBQw_kW

w/viewform 

12. Registracija vykdoma iki 2020 m. vasario  mėn. 14 d. 12.00 val. pildant registracijos anketą;  

13. Kontaktai pasiteiravimui: Mindaugas Norkevičius, VDU lektorius, Kauno Juozo Urbšio katalikiškos 

pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotojas ugdymui, daugiakalbyste.urbsiovm@gmail.com  

 

 

VII. KONKURSO ORGANIZATORIAI 

      
  

Dr. Mindaugas Norkevičius, Kauno Juozo Urbšio katalikiškos pagrindinės mokyklos direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui, Vytauto Didžiojo universiteto Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto 

lektorius; 

Sergej Kozlov, Kauno Juozo Urbšio katalikiškos pagrindinės mokyklos rusų kalbos mokytojas, Vytauto 

Didžiojo universiteto Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto doktorantas; 

Renata Urbonavičienė, Kauno Juozo Urbšio katalikiškos pagrindinės mokyklos anglų kalbos kalbos 

mokytoja metodininkė. 

 

 

 

VIII. BAIGIAMOSIOS KONKURSO ORGANIZAVIMO NUOSTATOS 

 

14. Pirmos vietos nugalėtojų komanda laimės kelionę Lietuvos pajūrį (pirmyn ir atgal). Žinių konkurso I, II, 

III vietų laimėtojams bus įteikiami diplomai.  
15. Už dalyvavimą konkurse stojantiems į Vytauto Didžiojo universiteto Politikos mokslų programą 

suteikiamas papildomas stojimo balas. Visiems dalyviams bus išduota dalyvavimo konkurse pažyma, 

kurią reikės pateikti pildant stojimo dokumentus.   

16. Mokinius ruošusiems mokytojams bus įteikiamos padėkos.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepjj9ctgozEjXxFUCBJ5Qz3cLksQy9VjuPJ8IeR0iBQw_kWw/viewform
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